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Et møde med
et geni
Leonardo da Vinci udstillingen
i Charlottenlund
Tirsdag den 1. juli 2014 tjekkede 14 friske
halvtolvere ind til da Vinci udstillingen i det
gamle akvarium i Charlottenlund. Det blev
en stor oplevelse, idet arrangørerne ikke blot
viste de 500 år gamle skitser og beskrivelser,
men også viste de rekonstruktioner, der er
udført.
Forbløffende! Geniet have fat i ideer, der først
blev udviklet langt senere. Legebørnene
blandt os kunne endda bruge nogle af rekonstruktionerne sammen med de rigtige børn.
Efterfølgende spisning ved vandkanten i det
smukkeste solskin.
Udstillingen 'Leonardo da Vinci - fremtiden i
fortiden' har været vist over hele verden, men
er nu for første gang kommet til Skandinavien.
Børn og voksne kan røre og nærstudere de 60
maskiner, som Leonardo da Vinci opfandt i sit

virke som opfinder, arkitekt, videnskabsmand, ingeniør og kunstner.
Blandt andet kan man se, hvordan han forestillede sig en cykel - mange hundrede år før
den blev opfundet - og se hans forsøg på at
skabe en flyvemaskine og en robot. Eller man
kan kigge nærmere på de frygtindgydende
detaljer i hans bud på effektive krigsmaskiner.
Leonardo da Vinci fik også inspiration fra
havdyr, som gjorde ham i stand til at skabe
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Leonardo da
Vinci var 500 år
forud for sin tid.
Han opfandt
helikopteren,
svæve-flyveren,
ubåden, bilen og
ampvognen.

verdens første dykkerapparat.
En del af de udstillede maskiner er
interaktive, så børn og voksne selv
kan afprøve, hvordan de fungerer.
Nogle maskiner er opbygget som mindre modeller, mens andre er fremstillet i naturlig
størrelse ud fra da Vincis originale tegninger
fra det 15. og 16. århundrede.
Og har man ikke haft fornøjelse af at se da
Vincis mest berømte værk 'Mona Lisa' på
Louvre i Paris, viser udstillingen også reproduktioner af hans mest kendte kunstværker.
Leonardo da Vinci efterlod sig cirka 3.500
håndskrevne sider med dagbogsoptegnelser,
videnskabelige notater og skitser, hvor cirka
en fjerdedel er bevaret.
Udstillingen på Det Gamle Danske Akvarium
kan opleves fra fredag 16. maj til 31. august
2014.

Leonardo di ser Piero da Vinci
(15. april 1452 – 2. maj 1519)
var en maler, billedhugger, arkitekt, ingeniør, opfinder, botaniker
og anatom. Leonardo da Vinci
betragtes som et klassisk
renæssancemenneske og geni.
Mindre kendt er det, at han også
var en dygtig musiker, sanger og
lyrespiller. Han svømmede og dykkede, hvilket ikke var almindeligt
på den tid, og skrev en del om dette
i sine noter.
Leonardo da Vincis værk er en del
af den italienske højrenæssance.
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